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 :املقدمة 

 

بسم هللا وامحلد هلل وبعد،فهذا الكتاب فامي ينبغي عىل املربني والآابء من 

 تعلمي الأبناء حىت يش بوا عىل أأحسن الأخالق. 

وقد رتبته عىل طريقة السؤال واجلواب لأن ذكل أأحشذ لذلهن وأأرخس  

للحفظ، وليعطى يف املعاهد وحلقات املساجد ويقرأأ يف البيوت،وهللا 

 أأسأأل أأن يتقبهل وينفع به. 
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 أأذكر فضل حسن اخللق ؟ -١س

 

ُُنُمم ُخلُقاا(   ج: س َ ميَاًنا َأحم
ِ
ِمِننَي ا َُل المُمؤم قال النيب عليه الصالة والسالم:)َأْكم

 رواه الرتمذي وأأمحد.

 

 ملاذا نلزتم الأخالق الإسالمية؟ -٢س

  ج:

  ذكل سبب حملبة هللا تعاىل -١

 وسبب حملبة اخللق -٢

  ويه أأثقل يشء يف املزيان -٣

  والثوابوتضاعف الأجر  -٤

 وعالمة عىل كامل الإميان. -٥
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 من أأين نأأخذ الأخالق ؟  -٣س

 

َِِّت يِهَ َأقمَوُم{ ج:   آََن ََيمِدي لِل أ نَّ َهَذا المُقرم
ِ
من القرأآن الكرمي، قال تعاىل: }ا

 [٩]الإرساء:

 

َّام  ن : )اإ َ ومن الس نة النبوية :حيث قال رسوُل هللِا صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ

َم صاحَل اَلخالِق(رواه أأمحد. تَم ِ  بُِعثمُت ِلُ

 

 

 ما هو خلق الإحسان وصوره؟ -٤س

 

 الإحسان: هو مراقبة هللا،وبذل اخلري للمخلوقني. ج:

ٍء(  َساَن عىََل ُك ِ يَشم حم
ِ
َ َكتََب الم نَّ اَّللَّ

ِ
وقال النيب صىل هللا عليه وسَّل:)ا

 رواه مسَّل.
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 من صور الإحسان :  -

 الإحساُن يف ِعبادة هللا تعاىل،وذكل ابلإخالص -

 الإحسان اإىل الوادَليِن،ابلقول والفعل  -

 الإحسان اإىل الأرحام والأقارب  -

 

 الإحسان اإىل اجلارِ  -

 الإحسان اإىل اليتاَمى واملَساكني -

ليك -  الإحسان اإىل امليُسء اإ

 الإحسان يف الالكم -

 الإحسان يف اجِلدال -

 احليوان.الإحسان اإىل  -
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 ما هو ضد الإحسان؟ -٥س

 

 ضد الإحسان الإساءة، ج:

 ومن ذكل ترك الإخالص يف عبادة هللا -

 وعقوق الوادلين  -

 وقطع الأرحام  -

 وسوء اجلوار  -

وترك الإحسان اإىل الفقراء واملساكني وغري ذكل من يسء الأقوال  -

 والأعامل. 
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 وصورها؟ ما أأنواع الأمانة  -٦س

 

 ج:

 أأمانة يف حفظ حقوق هللا تعاىل -١

 صورها :

الأمانة يف أأداء العبادات من الصالة والزاكة والصيام واحلج وغريها مما 

 افرتض هللا علينا.

 أأمانة يف حفظ حقوق اخللق  -٢

 صورها:

 يف حفظ أأعراض الناس 

 وأأمواهلم

 ودماهئم 

 ما ائمتنك عليه الناس . وأأرسارمه،ومجيع

مم َوَعهمِدمِهم َراُعوَن{  يَن مُهم ِلََماًَنِِتِ ِ قال تعاىل يف ِذكر ِصفات املفلحني: }َواَّلَّ

 [.٨]املؤمنون: 
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 ما ضد الأمانة؟  -٧س

 

 اخليانة، ويه تضييع حقوق هللا وحقوق الناس.ج:

آيَُة املُناِفِق  ذا  -وذكر مُنا -ثاَلٌث:قال النيب عليه الصالة والسالم:)أ واإ

تُِمَن خاَن(متفق عليه.  اؤم

 

 ما هو خلق الصدق ؟ -٨س

 

 هو الإخبار مبا يطابق الواقع أأو اليشء عىل ما هو عليه.ج: 

 

 ومن صوره : 

 الصدق يف احلديث مع الناس -

 الصدق يف الوعد -

 الصدق يف ك قول ومعل . -
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نَّ قال النيب عليه الصالة والسالم  - ، واإ دَق ََيمدي اإىل الِب ِ ِ نَّ الص  :)اإ

يقاا( متفق  ِ ُدُق حىتَّ يكوَن ِصد  جَل لََيصم نَّ الرَّ الِبَّ ََيمدي اإىل اجلنَِّة، واإ

 عليه.

 

آيُة املُناِفِق ثاَلٌث:  ذا - وذكر مُنا-وقال النيب عليه الصالة والسالم :)أ اإ

ذا َوعََد َأخلََف(متفق عليه. َث َكَذَب، واإ  حدَّ

 

 ا ضد الصدق؟م -٩س

 

الكذب،وهو خالف احلقيقة،من الكذب عىل الناس، واخالف  ج:

 املواعيد،وشهادة الزور.

نَّ  نَّ الكِذَب ََيمدي اإىل الُفجوِر، واإ قال النيب صىل هللا عليه وسَّل)واإ

جَل لََيكِذُب حىتَّ يُكتََب عنَد هللِا  نَّ الرَّ الُفجوَر ََيمدي اإىل النَّاِر، واإ

(متفق علي اابا  ه.كذَّ
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 أأذكر أأنواع الصب ؟  -١٠س

 

 ج:

 الصب عىل طاعة هللا تعاىل،حىت يؤدَيا. -

 الصب عن املعصية،حىت يرتكها. -

 الصب عىل الأقدار املؤملة،وحيمد هللا عىل ك حال.

 

ِبِيَن{ ـٰ لصَّ
 
بُّ أ ُ حُيِ َّللَّ

 
 قال تعاىل: }َوأ

 [.١٤٦]سورة أ ل معران 

 

َره لكَُّه خرٌي، وقال النيب عليه الصالة  نَّ أأمم ِر املؤمِن اإ والسالم:)جَعباا لأمم

نم  اُء شَكَر فاكن خرياا هل، واإ نم أأصابَتمُه رَسَّ لَّ للمؤمِن؛ اإ وليس ذكل لأحٍد اإ

 أأصابَتمُه ََضَّاُء صَبَ فاكن خرياا هل(رواه مسَّل.
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                                                    ما ضد الصب ؟  -١١س

 ج:

وهو عدم الصب عىل الطاعة وعدم الصب عن املعصية، والتسخط  -

 عىل الأقدار ابلقول أأو الفعل. 

 

 من صور اجلزع: 

 تَمّن ِ املوِت. -

ُب اخلُدوِد.  -  َضم

 َشقُّ الث ِياِب. -

عوِر.  - ُ الشُّ  نَْشم

عاُء عىل  -  النفس ابلهالك.ادلُّ

َذا 
ِ
َ ا نَّ اَّللَّ

ِ
قال النيب عليه الصالة والسالم )المَجَزاِء َمَع ِعَظِم المَباَلِء َوا

َخطُ (  طَ فهََلُ السَّ َِضا، َوَمنم ََسِ ، فََمنم َرِِضَ فهََلُ الر  ا ابمتَاَلمُهم ما َأَحبَّ قَوم

 رواه الرتمذي وابن ماجة.
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 أأذكر خلق التعاون؟ -١٢س

 تعاون الناس فامي بيُنم عىل احلق.هو ج: 

 

 صور التعاون :

 التعاون رد احلقوق -

 التعاون يف رد الظامل -

 التعاون يف سد حاجات الناس واملساكني. -

 التعاون عىل ك خري . -

 عدم التعاون عىل الإمث والأذى . -

 

ِ َوالتَّقمَوى َوَل تََعاَونُ  َواِن قال تعاىل: }َوتََعاَونُوا عىََل المِب  ِ َوالمُعدم مثم
ِ
وا عىََل الم

َ َشِديُد المِعقَاِب{ ]املائدة:  نَّ اَّللَّ
ِ
َ ا  [.٢َواتَُّقوا اَّللَّ
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ُضه  ِمِن اكلمُبنمياِن؛ يَُشدُّ بَعم ِمُن لِلمُمؤم قال النيب عليه الصالة والسالم:)املُؤم

ا(متفق عليه. ضا  بَعم

، ل يَظِلُمه، ول وقال النيب عليه الصالة  َِّلِ َِّلُ َأُخو املُسم والسالم:)املُسم

َج عن  ِلُمه، وَمن اكن يف حاجِة َأِخيِه، اكن هللُا يف حاَجِته، وَمن فَرَّ يُسم

بَةا ِمن ُكُرابِت يَوِم الِقيامِة، وَمن َسرَتَ  َج هللُا َعنُه ُكرم ، فَرَّ بَةا َِّلٍ ُكرم ُمسم

ُه هللُا يَوَم القِ  ا، َسرَتَ ِلما  يامِة(متفق عليه.ُمسم

 

 ما أأنواع ُخلق احلياء ؟ -١٣س

 ج:

                   احلياء من هللا ،يكون بأأن ل تعصيه س بحانه -١

احلياء من الناس،يكون برتك الالكم الفاحش البذيء وكشف  -٢

 العورة.

 قال رسول هللا صىل هللا عليه وسَّل

بعوَن  ٌع وس َ مياُن ِبضم
ِ
ٌع -)ال تُّونَ أأو: ِبضم هَلَ  -وس ِ

ِ
ُل: ل ا ، َأعماَلها: قَوم بةا ُشعم

بٌة ِمَن  ريِق. واحلَياُء ُشعم ماطُة اَلَذى عِن الطَّ
ِ
ًنها: ا لَّ هللُا. وَأدم اإ

مياِن(رواه مسَّل.
ِ
 ال
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 أأذكر صور ُخلق الرمحة؟ -١٤س

 ج:

 رمحة كبار السن وتوقريمه  -

 رمحة صغار السن والأطفال  -

 واملسكني واحملتاجرمحة الفقري  -

 رمحة احليوان بأأن تطعمه ول تؤذيه. -

 

مِه   - هِم وتَواد ِ ِمننَي يف تَرامُحِ قال النيب عليه الصالة والسالم:)تََرى املُؤم

هَِر  ٌو تَداَعى هُل سائُِر َجَسِدِه ابلسَّ ذا اش تَََك ُعضم وتَعاُطِفهِم ْكَثَِل اجلََسِد، اإ

 واحلُمَّى(متفق عليه.

 

محُن، وقال  - هُُم الرَّ امِحوَن يَرمَحُ : )الرَّ َ رسوُل هللِا صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ

امِء(رواه أأبو داود والرتمذي. ُُكم َمن يف السَّ َل اَلرِض، يَرمَحُ مَحُوا أأهم  ارم

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



      أخالق الطفل المسلم سؤال وجواب

 

- 16 - 

 

 ما أأنواع خلق احملبة ؟ -١٥س

 

 ج:

 حمبة هللا تعاىل -

َمنُوا َأَشدُّ  آَ يَن أ ِ ِ {]البقرة: قال تعاىل:}َواَّلَّ  [.١٦٥ُحبًّا َّلِلَّ

 

 حمبة الرسول صىل هللا عليه وسَّل  -

ه  ليِه ِمن وادِلِ ي نَفميس ِبَيِده، ل يُؤِمُن أأحُدمك حىتَّ أأكوَن أأحبَّ اإ قال:)واَّلَّ

ه( رواه البخاري.  وَودَلِ

 

 حمبة املؤمنني ،وحمبة اخلري هلم كام حتبه لنفسك. -

بَّ ِلَِخيِه َما قال النيب عليه الصالة  ِمُن َأَحُدمُكم َحىتَّ حُيِ والسالم) َل يُؤم

بُّ ِلنَفمِسِه(رواه البخاري.  حُيِ
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 عرف البشاشة؟ -١٦س

 

ظهار الرسور عند ج: ِم واللطف واإ يه طالقُة الَوجِه مع الَفرحِ والتَّبسُّ

 لقاء الناس.

 ويه بعكس العبوس يف وجه الناس مما ينفرمه. 

 

ٍ َرَِض هللُا عنه، قال:  - ويف فضل ذكل جاءت الأحاديث،فعن أأيب َذر 

ِقَرنَّ ِمَن املَعُروِف َشيمئاا، ولو  :)ل حَتم َ قال يَل النَّيبُّ صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ

ٍه َطلمٍق(رواه مسَّل.  َأنم تَلمقَى أأخاَك ِبَوجم

 

: )تَبَسُّ  - َ ِه َأِخيَك كَلَ وقاَل َرسوُل هللِا صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ ُمَك يِف َوجم

 َصَدقٌَة(رواه الرتمذي .
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 ما هو احلسد ؟ -١٧س

 

 هو متّن زوال النعمة عن الغري أأو كراهية النعمة عىل الغري. ج:

 

َذا َحَسَد{ ]الفلق: -
ِ
ِ َحاِسٍد ا  [٥قال تعاىل: }َوِمنم َش 

 

صىلَّ هللُا علَيِه وعن أأنِس بِن ماكٍل َرَِض هللُا عنه، أأنَّ رسوَل هللِا  -

َ قال: )ل تَباغَُضوا، ول حَتاَسُدوا، ول تَدابَُروا، وُكونوا     -ِعباَد هللاِ - وسَّلَّ

(رواه البخاري ومسَّل.  اإخواًنا
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 ما هو الاس هتزاء ؟ -١٨س

 هو السخرية من أأخيك املسَّل وحتقريه، وهذا ل جيوز.  ج:

ٍم  َخرم قَوٌم ِمنم قَوم َمنُوا َل يَسم آَ يَن أ ِ َا اَّلَّ قال تعاىل يف الُنيي عن ذكل :}ََي َأَيُّ

ُنَّ  ا ِمُنم ا ُمم َوَل ِنَساٌء ِمنم ِنَساٍء َعََس َأنم يَُكنَّ َخريم ا ِمُنم ا َعََس َأنم يَُكونُوا َخريم

ميَاِن َوَل تَلمِمزُ 
ِ
َد الم ُ المُفُسوُق بَعم َلمقَاِب ِبئمَس اِلْسم وا َأنمُفَسُُكم َوَل تَنَابَُزوا اِبلم

اِلُموَن{]احلجرات:   [.١١َوَمنم لَمم يَتُبم فَأُولَئَِك مُهُ الظَّ

 

 عرف التواضع ؟ -١٩س

 

هو أأن ل يرى الإنسان نفسه عىل الناس ،وهو عكس الِكبم ،فال  ج:

 يس تحقر الناس ول يرفض احلق . 

 

{ ]الفرقان:   - ًنا ِض َهوم َرم ُشوَن عىََل الم يَن يَمم ِ َِن اَّلَّ محم قال تعاىل: }َوِعَباُد الرَّ

 [، أأي:متواضعني.٦٣

:)وما تَواضَ  - َ لَّ َرفََعُه وقاَل رسوُل هللِا صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ َع أأَحٌد هلِل اإ

 هللُا(رواه مسَّل.

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



      أخالق الطفل المسلم سؤال وجواب

 

- 20 - 

 

ىح اإيلَّ أأنم تَواَضُعوا، حىتَّ ل  - نَّ هللَا َأوم : )اإ َ وقال صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ

 يَفَخَر أأَحٌد عىل أأَحٍد، ول يَبمغَي أأَحٌد عىل أأَحٍد(رواه مسَّل

 

ُ احملرم ؟ -٢٠س  ما أأنواع الِكبم

 ج:

 وهو رد احلق وعدم قبوهل. الِكبم عىل احلق  -١

ُ عىل الناس هو اس تحقارمه والاس هتانة هبم. -٢  الِكبم

 

 قال رسول هللا صىل هللا عليه وسَّل :

نَّ  . فقال َرُجٌل: اإ ٍ ٍة ِمن ِكبم )ل يَدُخُل اجلَنََّة َمن اكن يف قَلِبه ِمثمقاُل َذرَّ

نةا  هُل حس َ ناا، ونَعم بُّ أأن يَكوَن ثَوبُه حس َ ُجَل حُيِ نَّ هللَا مَجيٌل الرَّ ؟ قال: اإ

، َوََغمطُ النَّاِس(رواه مسَّل. ِ : بََطُر احلَق  ُ بُّ اجلاَمَل، الِكبم  حُيِ

 

 بطر احلق: رده  -

 َغط الناس : اس تحقارمه -

 الثوب احلسن والنعل احلسن ليس من الكب . -
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 أأذكر بعض أأنواع الغش احملرم؟ -٢١س

 ج:

خفاء عيب السلعةالغش يف البيع والْشاء ،وهو  -  اإ

 يف تعَّل العَّل ،ومثل ذكل غش الطالب يف الامتحاًنت  -

 الغش يف القول كشهادة الزور والكذب -

 عدم الوفاء مبا تقول وما تتفق به مع الناس . -

 

َ مرَّ عىل  ويف الُنيي عن الغش، أأنَّ رسوَل هللِا صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ

ِة طعاٍم، فأَدَخَل يَده فهيا،  ، فقال: )ما هذا َي ُصبم فنالَتم أأصابُعه بَلاَلا

امُء َي رسوَل هللِا. قال: أأفال َجَعلمتَه  عاِم؟ قال: أأصابَتمُه السَّ صاِحَب الطَّ

(رواه مسَّل. عاِم ََكم يَراُه النَّاُس؟ َمن غَشَّ فليس ِمِّن   فَوَق الطَّ
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 ما يه الغيبة ؟ -٢٢س

 

 ذكر أأخاك املسَّل مبا يكره وهو غائب . ج:

َم َأِخيِه َميمتاا  بُّ َأَحُدمُكم َأنم يَأُْكَ لَحم ا َأحُيِ ضا ُضُُكم بَعم قال تعاىل:}َوَل يَغمتَبم بَعم

اٌب َرِحمٌي{ ]احلجرات:  َ تَوَّ نَّ اَّللَّ
ِ
َ ا ُتُموُه َواتَُّقوا اَّللَّ  [.١٢فََكرِهم

 

 

 عرف المنمية ؟ -٢٣س

 

فساد بيُنم . يه نقل الأ  ج:  حاديث بني الناس لالإ

 

اٌم( رواه  - قال رسول هللا صىل هللا عليه وسَّل :)ل يَدُخُل اجلَنََّة نَمَّ

 مسَّل.
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 ما هو الكسل ؟ -٢٤س

 

 وهو التثاقل عن فعل اخلري وما جيب عىل الإنسان فعهل . ج:

 

 ومن ذكل التاكسل يف فعل الواجبات ،

نَّ  
ِ
ىَل قال هللا تعاىل :}ا

ِ
َذا قَاُموا ا

ِ
َ َوُهَو َخاِدُعهُمم َوا المُمنَاِفِقنَي ُُيَاِدُعوَن اَّللَّ

{ ]النساء:  لَّ قَِليالا
ِ
َ ا ُكُروَن اَّللَّ اَلِة قَاُموا ُكَساىَل يَُراُءوَن النَّاَس َوَل يَذم الصَّ

١٤٢.] 

 

فينبغي للمؤمن ترك الكسل وامخلول والقعود والسعي يف العمل واحلركة 

 الاجهتاد يف هذه احلياة مبا يرِض هللا تعاىل.واجلد و
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 أأذكر أأنواع الغضب ؟ -٢٥س

 

 ج:

ذا انهتك الكفار أأواملنافقون أأو  - ١ غضب محمود ،وهو أأن يكون هلل اإ

 غريمه حرماته س بحانه.

 

غضب مذموم: وهو الغضب اَّلي جيعل الإنسان يعمل ويقول ما  -٢

 ل ينبغي .

 

 عالج الغضب :

 الُوضوُء. -

ا - ِطجاُع اإن اكن قاعدا اا، والاضم نم اكن قامئ  .  الُقعوُد اإ

-  )) َ يف ذكل: ))ل تَغَضبم  .   أأن يَلزِتَم بوصيَِّة النَّيب ِ صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ

 أأن يَضِبطَ النَّفمَس عِن الاندفاعِ عند الغضِب. -

جميِ  - يطاِن الرَّ  .  الاس تعاذُة ابهلِل ِمَن الش َّ

كوُت. -  السُّ
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 ما هو التجسس؟ -٢٦س

 ج:

 هو الكشف والبحث عن عورات الناس وما يسرتونه. 

 

 من صوره احملرمة:

 الاطالع عىل عورات الناس يف البيوت -

 اس امتع املرء اإىل حديث قوم بدون علمهم. -

ُسوا ...{ ]احلجرات:   [.١٢قال تعاىل:}َوَل ََتَسَّ

 

 والتبذير والبخل ؟ما هو الارساف  -٢٧س

 ج:

نفاق املال بغري حقه ،وعسكه البخل وهو الإمساك عن   الارساف هو اإ

 حقه. 

 والصحيح والواجب هو الوسط بيُنام وأأن يكون املسَّل كرمياا.
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و۟ا َواَكَن بنَۡيَ ذَ  َذۤا َأنَفُقو۟ا لَۡم يرُۡسِفُو۟ا َولَۡم يَۡقرُتُ
ِ
يَن ا ِ َّلَّ

 
كِلَ ٰ   قال تعاىل:}َوأ

 قََوام
 
 ا{ ࣰ

 [.٦٧]سورة الفرقان 

 

 ما هو اجلنب وما يه الشجاعة؟ -٢٨س

 ينبغي أأن ُياف منه.  اجلنب: أأن ُياف مما لج: 

ناكر املنكر .  مثل اخلوف من قول احلق واإ

 

الشجاعة : ويه الاقدام عىل احلق ،وذكل مثل الاقدام يف ساحات 

 اجلهاد لدلفاع عن الإسالم واملسلمني.

 

النيب صىل هللا عليه وسَّل يف دعائه يقول:) اللَّهُمَّ اإّن ِ أأعوُذ بَك واكن 

 من اجلنُِب...(
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: )املؤمُن القويُّ خرٌي وأأحبُّ اإىل  َ وقال رسوُل هللِا صىلَّ هللُا علَيِه وسَّلَّ

عيِف، ويف ُك ٍ خرٌي(رواه مسَّل.  هللِا ِمن املؤمِن الضَّ

 

 

 مة ؟أأذكر بعض ،أأقوال اللسان احملر  -٢٩س

 

 ج:

 مثل اللعن والس باب -

 ومثل قول فالن " حامر " أأو مثلها من الألفاظ -

 أأو ذكر العورات من لكامت الفحش والبذاءة. -

 

وقد هنيى النيب صىل هللا عليه وسَّل عن ذكل لكه ،فقال :)ليس  -

عَّاِن، ول اللَّعَّاِن، ول الفاِحِش، ول  ِمُن ابلطَّ الَبذيِء(رواه الرتمذي املؤم

 وابن حبان.
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 أأس باب تعني املسَّل عىل التخلق ابلأخالق احلس نة؟  أأذكر -٣٠س

 

 ج:

 ادلعاء أأن يرزقك هللا ويعينك عىل حسن اخللق -١

 مراقبة هللا عز وجل وأأنه يعَّل بك ويسمعك ويراك -٢

 تذكر ثواب حسن اخللق وأأنه سبب دلخول اجلنة -٣

 ق وأأنه سبب دلخول يف النارتذكر عاقبة سوء اخلل -٤

أأن حسن اخلُلق جيلب حمبة هللا وحمبة خلقه،وأأن سوء اخلُلق َتلب   -٥

 بغض هللا وبغض خلقه 

 قراءة سرية النيب عليه الصالة والسالم والاقتداء به  -٦

 مصاحبة الأخيار وَتنب حصبة الأشار .  -٧
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                                                                اخلامتة:  

 األخالقوفي الختام،اللهم اهدنا ألحسن 

يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عنا سيئها ال يصرف عنا سيئها إال  ال

 أنت،وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 وكتبه يزن الغامن أأبو قتيبة
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 فهرس املوضوعات : 

 

 ٣.........املقدمة..................................

 ٤.………………أأذكر فضل حسن اخللق ؟ -١س

 ٤.…………ملاذا نلزتم الأخالق الإسالمية  -٢س

 ٥……………………من أأين نأأخذ الأخالق  -٣س

 ٥...........ما هو خلق الإحسان وصوره؟ -٤س

 ٧.....................ما هو ضد الإحسان؟ -٥س

 ٨...............ما أأنواع الأمانة وصورها؟ -٦س

 ٩............................ما ضد الأمانة؟ -٧س

 ١٠.....................ما هو خلق الصدق ؟ -٨س
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 ١٠...........................ما ضد الصدق؟ -٩س

 ١١...................أأذكر أأنواع الصب ؟ -١٠س

 ١٢........................ما ضد الصب ؟ -١١س

 

 

 ١٣.....................أأذكر خلق التعاون؟ -١٢س

 ١٤.................ما أأنواع ُخلق احلياء ؟ -١٣س

 ١٥..............أأذكر صور ُخلق الرمحة؟ -١٤س

 ١٦.................ما أأنواع خلق احملبة ؟ -١٥س

 ١٧..........................عرف البشاشة؟ -١٦س

 ١٨...........................ما هو احلسد ؟ -١٧س

 ١٩......................ما هو الاس هتزاء ؟ -١٨س

 ١٩........................عرف التواضع ؟ -١٩س

ُ احملرم ؟ -٢٠س  ٢٠................ما أأنواع الِكبم
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 ٢١.......أأذكر بعض أأنواع الغش احملرم؟ -٢١س

 ٢٢...........................ما يه الغيبة ؟ -٢٢س

 ٢٢..........................عرف المنمية ؟ -٢٣س

 ٢٣...........................ما هو الكسل ؟ -٢٤س

 ٢٤...................أأذكر أأنواع الغضب ؟ -٢٥س

 ٢٥.........................ما هو التجسس؟ -٢٦س

 ٢٥.........ما هو الارساف والتبذير والبخل ؟ -٢٧س

 ٢٦............ما هو اجلنب وما يه الشجاعة؟ -٢٨س

 ٢٧.......أأذكر بعض ،أأقوال اللسان احملرمة ؟ -٢٩س

ابلأخالق أأذكر  أأس باب تعني املسَّل عىل التخلق  -٣٠س

 ٢٨.....................................................احلس نة؟

 ٢٩..……………………………………………….……اخلامتة:

 ٣٠..............الفهرس ............................................


